
HVLP TurboForce™ 7.0 - HVLP TurboForce™ 9.0 - HVLP TurboForce™ 9.5
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"Plug & Spray"-principen

HVLP TurboForce™

• Bärbar turbin – ett finlackeringsjobb kan finnas på alla möjliga ställen.

Enastående ytkvalitet och utmärkt sprutkontroll.

• TurboForce™-kraft för att avsevärt sänka tidsåtgången och kostnaden för materialberedning.

• TurboForce™-teknik

 Spara på elräkningen! Mycket effektiv konvertering från eldrift till luftflöde tack vare TurboForce™-tekniken. 

Automatisk EDGE™-pistol som justerar alla kontroller på egen hand beroende på hur du vill arbeta.

PROFESSIONELLA FÖRDELAR



Gracos senaste generation HLVP-sprutor 

har utvecklats med ett enda mål i åtanke: 

GÖRA DET ENKELT

Enkelt

HVLP-sprutning för alla, både proffsanvändare 

och nybörjare. ”Plug & Spray” är vad vi kallar 

det. Packa upp enheten, fyll på materialkärlet, 

anslut enheten och spruta! För att göra det så 

ENKELT behövde vi banbrytande lösningar! HVLP 

TurboForce-sprutorna sitter inne med alla svar:

Automatisk EDGE™-pistol (patentsökt) Inga fler 

inställningar vid pistolen. Tryck helt enkelt på 

avtryckaren så hanteras finfördelningen av färgen 

automatiskt. Pistolen väljer alltid bästa luft-/

vätskeblandning för den sprutbredd du behöver.

TurboForce™

Finare ytfinish med mindre (eller ingen) 

materialberedning. Mindre förtunning innebär 

besparingar. Minskar dessutom sprutdimman 

drastiskt, och möjliggör sprutmålning av ännu 

fler material.

Nålar med snabbkoppling

Byt nålar på några sekunder, utan verktyg.

Smart teknik för enkel sprutning!

HVLP TurboForce™

Super-Flex™-luftslang

-  Lättare och mer flexibel slang gör 

pistolhanteringen enklare och mindre 

tröttsam

-  Ratt för enkel anslutning

TurboForce™-teknik

Vår egen, exklusiva turbindesign innebär 

30 % bättre prestanda* vid pistolen

-  Högre luftflöde och lufttryck innebär ökad 

produktion med mindre förtunning

-  Högre effektivitet än standardturbiner 

innebär mindre energiförbrukning och 

längre livslängd

-  Bättre prestanda innebär finare yta

* än tidigare modeller.

Smart tillbehörslåda

-  Rymmer pistol, kärl, nätsladd och förbrukningsmaterial

-  Separat förvaring i locket för extra nål- och munstycks-

satser

-  Robust konstruktion isolerar och ger tystare drift

Gracos HVLP TurboForce-turbiner kan användas dagligen. 

De har utvecklats speciellt för på platsen-målaren som sprutar dörrar, 

dekorlister, trappor, mindre renoveringsjobb, staket m.m.

Idealisk för detaljerad och kontrollerad finlackering.

För perfekt sprutning av textilfärger, bläck, bets, epoxi, lack, glanslack 

och flerfärgskombinationer.

Material och tillämpningar
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! TIPS (= tillbehör)

Alla Gracos HVLP-sprutor är som standard 

utrustade med det mest avancerade 

filtreringssystem som för närvarande finns på 

marknaden. Detta automatiska filter har utvecklats 

enligt de mest krävande standarder, och garanterar 

ren luft vid pistolen. Är klart bättre än de skumfilter 

som vanligen används för andra HVLP-sprutor.

BRA ATT VETA

Sats för avtryckarlåsning:

Lås inställningen när upprepad och likartad 

sprutning önskas

Hantverkarsats:

Hantera luftmatningen manuellt vid pistolen

PROCOMP™ 
Vid större jobb, där ytkvaliteten är av 

största vikt, kan 1-literskärlet i längden vara 

uttröttande. Procomp kan göra ditt arbete 

betydligt enklare och bekvämare, eftersom 

denna extra externa kompressor gör det möjligt 

att skilja materialet från pistolen.

Denna kraftfulla kompressor kan anslutas till 

alla HVLP TurboForce™-sprutor: det tar bara 

några sekunder, och inga verktyg behövs.

Inga reglage (manuella inställningssatser finns 

som tillbehör)

ProComp med ett 2-literskärl och krok 

fördubblar din sprutkapacitet. Häng upp 

koppen i närheten av platsen där det behövs, 

och måla dubbelt så länge utan påfyllning!

Justerbar luftregulator

Kombinerar sprutbredd, 

material och luftflöde 

i ett enda enkelt reglage 

... nämligen avtryckaren.

Optimerad för 

sprutning av de flesta 

finlackeringsjobben.

Snabbt nålbyte

Byt nålar från pistolens framände med bara ett klick

Snabbt byte, snabb rengöring – inga verktyg behövs

1 Demontera det främre 

luftmunstycket och 

munstycket

2 Skjut avtryckarspaken åt 

sidan för att frigöra nålen

3 Dra ut nålen

VERTIKAL SPRUTBILD

2,5–20 cm

(1–8 tum) bredd

Exklusiv backventil av Popit-typ

Släpper in mer luft i materialkärlet 

för sprutning av tyngre material. 

Rengör och återanvänd den i stället 

för att byta ut den.

Placerad vid pistolen för att minska 

igensättning av ventiler pga 

färgkontaminering.

RUND SPRUTBILD

0,3–10 cm

(1/8–4 tum) diameter

HORISONTELL SPRUTBILD

2,5–20 cm

(1–8 tum) bredd

1 Ta bort filtret • 2 Skjut in ProComp Pack i sprutan • 3 Sätt tillbaka filtret och 

slanghållaren

Branschledande dubbel filtrering

Justerbart luftmunstycke

Kan vridas till 3 positioner för att ändra sprutbild, 

bekvämt placerad vid pistolens främre ände



HVLP TurboForce™

KLART ATT MÅLA! HVLP TurboForce™ levereras med:

• Packa upp, anslut och måla!

• Automatisk EDGE™-pistol med kopp

• 9 meters Super-Flex™-luftslang

• Inställbart luftmunstycke

• Nål-/munstyckssats(er) och automatfilter

Specifikationer
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Pistoler
257827 HVLP Automatic EDGE™ Pistol, inget reglage

256855 HVLP-pistol med kärl

Filter och silar
240267 Konformad sil, material (3-pack)

240273  Automatluftfilter

240274  Skumfilter för förfiltrering, används med 

automatfiltret

Super-Flex™ Slangar och kopplingar
257161  Luftslang, 1,2 m

257160  Luftslang, 4,6 m

257159 Luftslang, 9 m

241423 Material- och luftslangenhet med 

snabbkopplingar, 9 m räckvidd med lös pistol 

(ingår EJ)

240476 Materialslang, 9 m x 3/8 tum - 

Används med lös pistol (ingår EJ)

240065 Snabbkoppling™ kulventil (luftslang till pistol)

240282 Snabbkopplingar (luftslang till spruta)

240069 Y-koppling för 2 pistoler (F/M/M)

Snabbkopplingssatser, material
256946  #2; 0,8 mm för ultra fin lackering med bläck, 

textilfärg, bets eller billack

256947  #3; 1,3 mm för lackering med lack, bets, 

ugnslack, epoxi, uretan eller klarlack

256948  #4; 1,8 mm för ugnslack, epoxi, uretan, 

klarlack eller primers

256949  #5; 2,2 mm för högeffektiv målning med 

ugnslack, epoxi, uretan, klarlack, primers, 

latex eller kombinationer

256950  #6; 2,5 mm för målning med högsta effektivitet 

med latex, kombinationer eller oljeväggfärger

Förbättra ytkvaliteten

Du hittar den här enheten hos:

HVLP TurboForce
™

 Tillbehör
Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

Letar du efter mer information? Läs vår broschyr om tryckluftstillbehör, 300672.

HVLP TurboForce
™

 

9.5

257831

257835

0,7 bar

5-stegs

#2 - #3 - #4

9 m

1,2 m

HVLP Edge

1 l

x

13,6 kg

2,4 (35) 

Ja

HVLP TurboForce
™

 

9.0

257830

257834

0,6 bar

4-stegs

#3 - #4

9 m

-

HVLP Edge

1 l

x

13,2 kg

2,4 (35) 

Ja

HVLP TurboForce
™

 

7.0

257829

257833

0,5 bar

3-stegs

#3

9 m

-

HVLP Edge

1 l

x

12,7 kg

2,4 (35)

Nej

HVLP Koppar, behållare och silar
244136  0.5 l överliggande kopp

244130  1 l kopp med lock

244131  1 l kopp med lock för förvaring

257098  1 l fristående kopp med lock och 1,5 m material- 

och luftslang

240266  Silar för 1 l universalkopp (40-pack)

287819  2 l kopp med lock och 1,5 m material- och 

luftslang

112491  Silar för 2 l kopp (40-pack)

240045  10 l PTFE-behållare, sats

112077  Sil för 10 l-behållare (5-pack)

112078  Silar för 10 l-behållare (25-pack)

M70672  2 l-kopp för regulator-/mätarsats

Underhålls- och reparationssatser
256960  Reservdelssats HVLP-pistol

256961  Underhållssats HVLP-pistol

256951  Luftmunstycke HVLP-pistol

256956  Backventil QuickClean (3-pack)

256953  Rengöringsborste, sats

256954  Deluxe-rengöringssats – omfattar: 

borstar och rensare, fina

240265  Tätningar för 1 l-kopp (5-pack)

M71425  Tätningar för 2 l fristående kopp (5-pack)

M70616  Buna locktätning för 10 l-behållare

244953  Polyetylenlocktätning för 10 l-behållare (3-pack)

256959  Axelrem för fristående kopp

Övrigt
256854  ProComp-paket - 220 V: kompressor, 

0,9 l fristående kopp och 1,5 m material- och 

luftslang

256840 ProComp-paket - 110 V

256927 Tryckluftstyrningssats

257086 Avtryckarlåsningssats

256952 HVLP-elementsats

Artikelnummer:  för europeisk version - 220 V

 för Storbritannien - 110 V

Arbetstryck

TurboForce-turbiner

Snabbkopplingssatser, vätska

Super-Flex-slang

Super-Flex-vippslang

Pistol

Kopp

Dubbla filter

Vikt

Pistol

Luftkulventil ingår


